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EWANGELIA (J 10, 11-18) 

Jezus powiedział: "Ja 

jestem dobrym pasterzem. Dobry 

pasterz daje życie swoje za owce. 

Najemnik zaś i ten, kto nie jest 

pasterzem, którego owce nie są 

własnością, widząc 

nadchodzącego wilka, opuszcza 

owce i ucieka, a wilk je porywa i 

rozprasza; najemnik ucieka, 

dlatego że jest najemnikiem i nie 

zależy mu na owcach. 

Ja jestem dobrym 

pasterzem i znam owce moje, a 

moje Mnie znają, podobnie jak 

Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. 

Życie moje oddaję za owce. 

Mam także inne owce, które nie 

są z tej zagrody. I te muszę 

przyprowadzić, i będą słuchać 

głosu mego, i nastanie jedna 

owczarnia, jeden pasterz. Dlatego 

miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie 

moje oddaję, aby je znów 

odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, 

lecz Ja sam z siebie je oddaję. 

Mam moc je oddać i mam moc je 

znów odzyskać. Taki nakaz 

otrzymałem od mojego Ojca". 

Okiem proboszcza 

 
 Przeżyliśmy już czas świąt 

Wielkanocnych oraz nasz odpust 

parafialny, a czas wiosny stawia 

przed parafią nowe zadania 

porządkowe oraz inwestycyjne. 

Wśród nich jednym z 

najważniejszych wyzwań będą prace 

związane z rozszerzeniem naszego 

cmentarza. Cała procedura jest 

czasochłonna i skomplikowana, lecz 

kto był w okolicach cmentarza w 

ostatnim czasie mógł zauważyć, że 

trwają tam prace związane z 

dorowadzeniem wody do domów 

przy ul. Białogórskiej. Jest to 

pierwszy warunek służb 

sanitarnych, który umożliwi później 

zrobienie kolejnych kroków w 

kierunku rozbudowy. W tym 

miejscu bardzo serdecznie dziękuję 

panu radnemu Stanisławowi 

Ząbkowi za wielką pomoc 

organizacyjną związaną z 

dotychczasowymi pracami 

dotyczącymi cmentarza. Dziękuję 

także mieszkańcom ul. 

Białogórskiej za otwartość i 

życzliwość. 

Od kilku tygodni główna 

brama cmentarza pozostaje 

zamknięta i będzie otwierana 

jedynie w czasie koniecznych prac 

przy budowie i remontach 

nagrobków. Przypominam, że każdą 

taką czynność należy zgłosić w 

parafii, która jest administratorem 

cmentarza i odpowiada za jego stan. 

 Kolejną inwestycją w parafii 

będzie uporządkowanie terenu 

wokół kościoła i plebanii. Jestem 

bardzo wdzięczny panu Dariuszowi 

Kubiczowi za przywiezienie ziemi 

koniecznej do wyrównania terenu, a 

także pani Annie Słowik za 

przygotowanie dokumentacji 

związanej z wycięciem drzew, które 

zagrażały budynkowi plebanii oraz 

panu Zdzisławowi Pociaskowi za 

sprawną wycinkę i uporządkowanie 

otoczenia plebanii.  

 Jak wszyscy mogą dostrzec, 

jest dość duży problem z dachem 

kościoła, który okazuje się 

nieszczelny, co bardzo negatywnie 

wpływa na wnętrze naszej świątyni. 

Trwają zabiegi mające na celu 

uszczelnienie dachu i zlikwidowanie 

przecieków, które niszczą wnętrze 

naszej świątyni.  

 Bardzo dziękuję za ofiary z 

przeznaczeniem na nowe ławki. 

Zebraliśmy do tej pory większość 

koniecznej sumy. Ufam, że nowe 

ławki są wygodne i dobrze 

komponują się z wnętrzem kościoła, 

które staje się coraz piękniejsze. W 

czasie wakacji zostaną wykonane i 

przywiezione pozostałe ławki w 

dwóch środkowych rzędach oraz 

pod ścianami kościoła. Gdyby ktoś z 

parafian pragnął złożyć ofiarę na ten 

cel to może to zrobić w kopercie na 

tacę z wyraźnym zaznaczeniem celu 

lub poprzez przelew na konto 

parafialne. Bóg zapłać za ofiarność i 

hojność! 

 I jeszcze jeden, bardzo miły 

temat. Nasz chór Alba Cantans za 

tydzień w niedzielę będzie 

uczestniczył we Mszy świętej 

transmitowanej o godz. 9.00 przez 

Program Pierwszy Polskiego Radia 

z Bazyliki Świętego Krzyża w 

Warszawie. Warto posłuchać.  

 

ks. Tomasz - proboszcz 

 
 

Z RÓŻAŃCEM DO NIEBA 

(II) 
 

Święty Ojciec Pio zwykł 

mawiać: „Różaniec jest cudownym 

darem Madonny dla ludzkości. 

Różaniec jest Jej Ewangelią, 
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Brewiarzem, Eucharystią. 

Opowiada życie Maryi, Jej dzieła, 

przywileje, zasługi, wyrażone w 

piętnastu tajemnicach, niczym w 

pięknych obrazkach, skłaniających 

do refleksji wiary, do kontemplacji. 

Modlitwa różańcowa jest syntezą 

naszej wiary, podporą naszej 

nadziei, wybuchem naszej miłości”.  

Tak różaniec to piękny dar - 

dar od Boga dla nas, dar ofiarowany 

za pośrednictwem Maryi. Ta prosta, 

a zarazem głęboka modlitwa 

jednoczy nas z Bogiem i z drugim 

człowiekiem. W niej modlimy się 

do naszego Zbawiciela za 

pośrednictwem Najświętszej Maryi 

Panny. Za pomocą czterech części - 

radosnej, światła, bolesnej i 

chwalebnej - rozważamy misterium 

życia, męki, śmierci i 

zmartwychwstania Pana Jezusa, 

rozważamy tajemnicę naszego 

odkupienia.  

Różaniec powinien być 

naszą modlitwą nie tylko w 

chwilach trudnych, ciężkich, 

beznadziejnych. Po różaniec 

powinniśmy sięgać także i wtedy, 

gdy jesteśmy radośni, szczęśliwi, 

zadowoleni. W różańcu przynosimy 

Bogu nasze radości i smutki, nasze 

zwycięstwa i porażki, nasze nadzieje 

i rozgoryczenia, nasze ofiary i 

poświęcenia, nasze dobre chęci, 

dobre słowa i dobre czyny. Każdego 

dnia możemy powierzyć Bogu nasze 

różnorodne przeżycia, gdyż radość 

dzielona jest podwójną radością, a 

boleść dzielona jest połową boleści.  

Modlitwa różańcowa 

przynosi szczególne owoce, gdy jest 

odmawiana we wspólnocie, w 

rodzinie. Najpopularniejszymi 

wspólnotami modlitewnymi są Róże 

Żywego Różańca, których 

założycielką była Paulina Jaricot. 

Urodziła się 22 lipca 1799 roku w 

Lyonie we Francji jako córka 

bogatego przemysłowca. W rodzinie 

otrzymała staranne wychowanie 

religijne. Mając 17 lat, zdecydowała 

się porzucić światowe życie i 

zapragnęła służyć Bogu. Złożyła 

ślub czystości. Zaczęła odwiedzać 

biedne rodziny, rozdając im 

jałmużnę. Wśród robotnic 

zorganizowała grupę, która 

podejmowała modlitwę 

wynagradzającą za znieważenie 

Najświętszego Serca Jezusa. Dzięki 

swojemu bratu, który w Paryżu 

przygotowywał się do pracy 

misyjnej w Chinach, dowiedziała się 

o dramatycznej sytuacji 

Chińczyków i konieczności misji w 

tym kraju. W wieku 20 lat zaczęła 

tworzyć grupy złożone z 10 osób, z 

których każda starała się zachęcić 

do wspomagania misji przez inne 10 

osób. Każda z tych osób 

zobowiązywała się do niewielkiej 

cotygodniowej ofiary na cel misji. 

Utworzona struktura dała początek 

późniejszemu Papieskiemu Dziełu 

Rozkrzewiania Wiary.  

Z czasem jednak okazało 

się, iż misje, obok pomocy 

materialnej, potrzebują wsparcia 

modlitewnego. Posługując się 

podobną metodą, w wieku 27 lat 

zaczęła organizować 15-osobowe 

grupy, nazwane później Różami 

Żywego Różańca. Paulina 

Jaricot pragnęła otoczyć modlitwą 

różańcową cały świat. Kiedy Róże 

Żywego Różańca obejmowały coraz 

szersze rzesze wiernych na całym 

świecie, Paulina napisała do 

członków Żywego 

Różańca: „Piętnaście węgli: jeden 

płonie, trzy lub 

cztery tlą się 

zaledwie, pozostałe 

są zimne - ale 

zbierzcie je razem, 

a wybuchną 

ogniem! Oto 

właściwy charakter 

Żywego Różańca”. 

Dzieło 

Żywego Różańca 

zostało 

zatwierdzone w 

1832 roku przez 

papieża Grzegorza 

XVI. Paulina Jaricot zaangażowała 

się również w problemy społeczne 

ówczesnej klasy robotniczej Francji. 

Jednak dzieło, w które 

zainwestowała cały swój majątek, 

upadło na skutek oszustwa 

nieuczciwych osób. Sytuacja ta stała 

się dla niej źródłem niezliczonych 

cierpień i upokorzeń przez wiele lat, 

aż do śmierci w dniu 9 stycznia 

1862 roku. Papież Jan XXIII 

podpisał w 1963 roku dekret 

stwierdzający heroiczność cnót 

Sługi Bożej Pauliny Jaricot. Wierni 

jej rodzinnego Lyonu i członkowie 

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 

Wiary na całym świecie, wdzięczni 

za jej charyzmat, trwają w 

modlitwie o cud, który jest 

warunkiem beatyfikacji. 

Do Polski Żywy Różaniec dotarł w 

XIX wieku i powstał niemal w 

każdej parafii. W naszej wspólnocie 

parafialnej modli się 19 Róż 

Żywego Różańca, których 

opiekunem duchowym jest ks. 

Proboszcz Tomasz Bać. Na czele 

każdej róży stoi zelator. Spotkania 

modlitewne Róż Żywego Różańca 

odbywają się w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca. Każde spotkanie 

rozpoczyna się Mszą świętą, po 

której następuje błogosławieństwo i 

wymiana tajemnic oraz wspólne 

odmówienie jednej części różańca. 

Każda osoba z róży codziennie 

odmawia i rozważa jedną dziesiątkę 

przydzielonej tajemnicy różańca w 

intencji podanej przez ks. 

Proboszcza. W ten sposób 

codziennie odmawiany jest cały 

różaniec. Dzięki modlitwie 

różańcowej róże Żywego Różańca 

upraszają sobie i innym wiele łask. 

Dzięki tej pomocy Bożej mogą 

wzrastać „ku niebu”. W większości 

do róż przynależą osoby starsze. 

Wspaniale byłoby, aby 

istniejące w parafii róże 

zostały zasilone przez 

nowe młode osoby.  

Wstępujmy więc 

do tej różańcowej szkoły 

Maryi, gdyż modlitwa 

różańcowa jest dla 

każdego, trzeba ją tylko 

umiłować. Różaniec ma 

niezwykłą moc. Jest 

znakiem niezwykłej i 

wielkiej miłości. 

Dlaczego? Bo zmusza 

do wyrzeczenia, dania 

swego czasu, zapomnienia o sobie. 

A to są cechy prawdziwej miłości. 

Dzięki modlitwie różańcowej 

łatwiej nam będzie spojrzeć na 

własną codzienność oraz 

uporządkować swoje myśli i 

pragnienia, nadać sens naszemu 

życiu.  

A zatem śmiało weźmy w 

dłonie różaniec i módlmy się 

codziennie o to, byśmy popychani 

przez ten hałaśliwy i rozbiegany 

świat, wytrwali do końca i osiągnęli 

zbawienie. Byśmy wytrwali, nawet 

jeśli oznacza to życie wśród 

tajemnic bolesnych. A pewnie to 

właśnie one przeznaczone są 

naszemu pokoleniu. Bo współczesne 
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czasy domagają się od nas 

świadectwa. Każą się opowiedzieć 

za władcą tego świata albo za 

Bogiem. Domagają się pójścia 

drogami egoizmu i oddawania czci 

bożkom. A to oznacza dla nas 

wielkie wyzwanie - bycie tak 

dojrzałym w wierze, by krzyknąć 

złu: NIE!   

Jadwiga Warchoł 

Święci z witraży. 

Św. Wojciech 
   

Święty 

Wojciech jest 

duchownym katolickim, 

nierozerwalnie 

wiążącym się z 

chrześcijaństwem na 

ziemiach polskich. 

Obok NMP Matki Bożej 

Królowej Polski i św. Stanisława ze 

Szczepanowa jest głównym 

patronem Polski i Kościoła w 

Polsce. W roku jubileuszu 

odzyskania niepodległości państwa 

polskiego należy koniecznie 

przywołać pamięci tę postać 

Świętego, gdyż państwo tworzy 

naród, a ten przetrwał wieki trwając 

w wierze katolickiej, której 

fundamenty na polskiej ziemi 

piastowskiej zroszone były krwią 

św. Wojciecha. 

Św. Wojciech – Wojciech 

Sławnikowic - ur. się około 956 

roku w Libicach w Czechach, a   

zmarł śmiercią męczeńską 23 

kwietnia 997 roku we wsi Święty 

Gaj, niedaleko dzisiejszego Pasłęka. 

Podaje się też okolice Elbląga i 

Tękit.  

Gal Anonim pisał: „On to 

[tj. Chrobry] również, gdy przybył 

doń św. Wojciech, doznawszy wielu 

krzywd w długiej wędrówce, a 

[poprzednio] od własnego 

buntowniczego ludu czeskiego - 

przyjął go z wielkim uszanowaniem i 

wiernie wypełniał jego pouczenia i 

zarządzenia”.  

W trakcie późniejszej próby 

podjęcia misji nawrócenia 

pogańskiego narodu Prusów, został 

wielokrotnie ugodzony włócznią w 

serce, a jego głowę odcięto i 

osadzono na pal. Doczesne szczątki 

biskupa i męczennika, Bolesław 

Chrobry wykupił i pochował z 

honorami w katedrze gnieźnieńskiej, 

która od tego momentu stała się 

miejscem szybko szerzącego się na 

całą Europę kultu męczennika. Przy 

grobie św. Wojciecha została 

proklamowana pierwsza polska 

metropolia: Gniezno. 

Jak pisze ksiądz Skarga w Żywotach 

świętych polskich: „Nie żałował się 

na tak wielką utratę pan on pobożny 

[tj. Bolesław Chrobry], wiedząc, 

jako go Pan Bóg w wielkich a 

sławnych 

zwycięstwach za 

przyczyną tego 

świętego szczęścił, nad 

wszytki skarby 

nadrożej sobie członki, 

w których Duch Święty 

przemieszkiwał, i 

pałac Boskiego 

przebywania 

poczytając, zebrał 

wielką kupę srebra i 

posłał do Prus. Ale Pan Bóg 

nabożeństwo i chęć pobożną 

Bolesławową cudem wielkim uczcił i 

swego męczennika zasługą wsławił, 

bo ciało ono tak się lekkie na 

wagach stało, iż barzo mało srebra 

wzięło”. 

Śmierć św. Wojciecha 

wywarła wielkie wrażenie w 

zachodnim chrześcijaństwie, dlatego 

już w 999 roku papież Sylwester  II 

ogłosił Wojciecha świętym.  Św. 

Wojciech pochodził z książęcego 

rodu czeskich Sławnikowiców, 

spokrewnionego przez Dąbrówkę z 

dynastią Piastów. Rodu książąt 

Libickich, władających terenami 

położonymi nad górną Łabą, na 

których ścierały się wpływy 

niemieckie, polskie i czeskie. Ten 

Biskup praski, pierwszy biskup 

narodowości czeskiej w Czechach, 

mnich rzymski, apostoł Węgier i 

Polski, wreszcie męczennik pruski, 

którego ciało znalazło się w 

Gnieźnie – urastał do rangi symbolu 

duchowej jedności tworzącej się 

wówczas Europy. Wzorem swoich 

wielkich poprzedników św. Cyryla 

i św. Metodego łączył duchowe 

tradycje różnych kultur. W czasie 

długich pobytów za granicą, 

zwłaszcza w Rzymie, biskup Pragi 

dał się poznać ludziom elit 

ówczesnego chrześcijaństwa 

zachodniego jako człowiek 

wyjątkowej świętości, znajdując 

najwyższe uznanie możnych 

tamtych czasów. Wojciech, nie 

mając możliwości powrotu do 

Czech, gdzie wymordowano jego 

rodzinę, znalazł oparcie na dworze 

Bolesława Chrobrego i stąd 

wyruszył w swą ostatnią podróż po 

męczeństwo „gdzieś” nad 

Bałtykiem.  

Papież Jan Paweł II 

przemawiając w Gnieźnie z okazji 

1000-lecia męczeńskiej śmierci 

patrona Polski stwierdził: 

 „Jako człowiek Kościoła św. 

Wojciech zawsze zachowywał 

niezależność w niestrudzonej 

obronie ludzkiej godności i 

podnoszeniu poziomu życia 

społecznego. Z duchową głębią 

doświadczenia monastycznego 

(życia w zakonie) 

podejmował służbę ubogim. 

Wszystkie te przymioty osobowości 

św. Wojciecha sprawiają, że jest on 

natchnieniem dla tych, którzy dziś 

pracują nad zbudowaniem nowej 

Europy, z uwzględnieniem jej 

korzeni kulturowych i religijnych".  

Żywot św. Wojciecha 

przedstawiony jest na drzwiach 

gnieźnieńskich które powstały ok. 

1127 r. Św. Wojciechowi przypisuje 

się ufundowanie pierwszych 

klasztorów benedyktyńskich na 

ziemiach polskich. Za swojego 

fundatora uważają Wojciecha 

opactwa w Międzyrzeczu, 

Trzemesznie i w Łęczycy (Tum). 

W ikonografii św. Wojciech 

jest ukazany w stroju biskupa, w 

paliuszu z pastorałem. W ręku 

trzyma księgę, rzadziej atrybuty 

jego męczeńskiej śmierci: włócznię, 

wiosło bądź topór.  

opracowanie: janka 
 

PIELGRZYMKA – 

WYCIECZKA DO PRAGI 

Chór parafialny Alba Cantans 

informuje, że są jeszcze wolne 

miejsca na wyjazd-pielgrzymkę do 

Pragi w dniach od 29 czerwca do 2 

lipca 2018 roku. W programie 

zwiedzanie najważniejszych 

zabytków i atrakcji Pragi, udział w 

koncercie chóru oraz niedzielna 

Msza święta w czeskiej parafii. 

Cena przystępna i zachęcająca. 

Zapisać można się jeszcze dzisiaj. 

Informacje w zakrystii lub u 

członków chóru. 

 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbali i przygotowali go na 
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niedzielę: 

Beata Rawska, Teresa Dobek, 

Justyna Słoniowska, Małgorzata 

Barć, Barbara Rzeźnik, Iwona 

Szczygieł, Anna Nowak 

Bóg zapłać za poświęcony czas, 

pracę, kwiaty i ofiarę 

przeznaczoną na ogrzewanie 

kościoła! 
 

 

Sakrament chrztu świętego 

przyjęli: 
Mikołaj Kozubal (15. 04. 2018) 

Jan Franciszek Pasternak (21. 04. 

2018) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

22 kwietnia 2018 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

1. Dzisiaj cały Kościół przeżywa Niedzielę Dobrego 

Pasterza rozpoczynającą Tydzień Modlitw o 

Powołania do Kapłaństwa i Życia Zakonnego. W tych 

intencjach będziemy modlić się każdego dnia w czasie 

Mszy świętych, a w piątek w czasie nabożeństwa na 

zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu. 

2. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 17 00 i na spotkanie 

zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. 

3. W poniedziałek przeżywać będziemy uroczystość 

św. Wojciecha, Patrona Polski, a w środę święto św. 

Marka Ewangelisty. 

4. Przyszła niedziela będzie ostatnią niedzielą 

kwietnia. Składka przeznaczona zostanie na cele 

parafialne i inwestycyjne. Najbliższe prace w parafii 

to: uporządkowanie terenu przed kościołem, dalsze 

czynności związane z rozszerzeniem cmentarza 

(ważny etap, czyli doprowadzenie wody w rejon 

cmentarza jest właśnie realizowany), prace przy 

dachu, z którym jak widać są problemy oraz realizacja 

drugiego etapu wymiany ławek. Pragnę bardzo gorąco 

podziękować wszystkim osobom, które w ostatnich 

miesiącach pomagały w różnych pracach przy parafii.  

5. W najbliższy wtorek (24 kwietnia) po Mszy świętej 

wieczornej zapraszam członków Rady Parafialnej na 

spotkanie, w czasie którego omówimy najbliższe 

zadania, jakie stoją przed parafią. 

6. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy świętej 

transmitowanej z Bazyliki Świętego Krzyża w 

Warszawie w Pierwszym Programie Polskiego Radia 

będzie śpiewał nasz chór Alba Cantans. 

7. Dziękujemy mieszkańcom ul. Sikorskiego za 

przygotowanie kościoła na niedzielę, za kwiaty oraz 

za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o kościół 

tym tygodniu powierzamy dziesięciu kolejnym 

rodzinom z ul. Sikorskiego począwszy Pani 

Bronisławy Leś. 

 

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje 

życie swoje za owce (J 10,11) 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY 

22/04/2018 – 29/04/2018 

 

22/04 IV Niedziela Wielkanocna 

6 30 

9 30 

11 30 

+ Eustachia i Franciszek Skawiński  

+ Aniela i Stanisław Wrona 

+ Władysława (2. rocznica śmierci) i Stanisław Głąb 

  17 00 + Jerzy Szulc – 22. Msza św. gregoriańska 

 
 

23/04 Poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha 

Biskupa i Męczennika 

7 00 

18 00 

+ Helena Miąsik od rodziny Wanat 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny 

Świerczków 

2) + Jerzy Szulc – 23. Msza św. gregoriańska 

 

24/04 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Anna Kieraś od Ireny i Tadeusza Złamaniec 

z rodziną  

1) + Jerzy Szulc – 24. Msza św. gregoriańska  

2) + Czesława Płodzień od rodziny 

Tereszkiewiczów i Czudeców 

 

25/04 Środa – święto św. Marka Ewangelisty 

7 00 

 

18 00 

+ Wacław Glapiński od córki Dagmary z 

rodziną 

1) + Jerzy Szulc – 25. Msza św. gregoriańska 

2) + Zofia Trojanowska w 11. rocznicę śmierci 

 

26/04 Czwartek 

7 00 

18 00 

 

+ Jerzy Szulc – 26. Msza św. gregoriańska 

1) + Roman, Eugeniusz, Augustyn, Piotr, 

Eustachia z rodziny Puców  

2) o Bożą opiekę i dary Ducha Świętego dla 

Justyny i Stanisława w życiu małżeńskim i 

rodzinnym 

 

27/04 Piątek 

7 00 

18 00 

+ Mariusz Wilk od szwagra Marka z rodziną 

1) + Kazimierz Wąsacz od Izabeli i Stanisława 

Ząbków 

2) + Jerzy Szulc – 27. Msza św. gregoriańska 

 

28/04 Sobota 

7 00 

 

18 00 

o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz 

szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i jej dziecka 

1) + Jerzy Szulc – 28. Msza św. gregoriańska 

2) + Marzena Skiba od męża z dziećmi 

 

29/04 V Niedziela Wielkanocna  

7 30 

9 30 

11 30 

 

 

17 00 

+ Stanisław Możdżeń w 1. rocznicę śmierci  

+ Jerzy Szulc – 29. Msza św. gregoriańska  

dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Julii z okazji 4. urodzin 

oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny  

dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo za wstawiennictwem 

rodziny Ulmów dla rodziny Siedleckich w 10. 

Rocznicę ślubu  
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